REFERAT
Fra bestyrelsesmødet
Søby Lokalråd d. 25. August 2011 kl. 19.00 – 21.45
Tilstede: Jan Ole Johansen, Rune Schmidt, Henning Guddal, Trine Olsen, Kirsten Pedersen,
Lillian Larsen, Ulrich Jørgensen, Susan Hinnum, Marna Nielsen, Roar Falkenberg og Abelone
Panton-Madsen
Dagsorden
1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt med en enkel rettelse af mailadressen.
Den korrekte mail er kontakt@søbylokalråd.dk
2. Nyt fra formanden
Roar Falkenberg orienterede om følgende tiltag i Søby:
a) Der arbejdes p.t. på en forundersøgelse omkring en kommende etablering af et
fjernvarmeanlæg i Søby. Anlægget skal være et ”demonstrationsanlæg” og
eventuelt etableres i samarbejde med et lignende anlæg i Gråsten Kommune..
b) Søby Havn og Søby Værft har i samarbejde søgt og modtaget LAGmidler til en
forundersøgelse om en udvidelse af Søby Havn. RAMBØLL står for
forundersøgelsen.
c) Søby Værft arbejder på at etablere et iværksætterhus i Søby indenfor ganske
kort tid.
d) Søby skole overgik pr. 1. august til landsbyskolemodellen, i den forbindelse blev
også børnehaven og Sfo lagt ind under skolen.
e) 1. sept. tiltræder den nye skoleleder Dorthe Schnack. Hun indbyder samme dag
alle interesserede til et orienterende fyraftensmøde kl. 17.00.
3. Økonomien
En konto er oprettet i Sydbank. Der står lige nu kr. 3.400,4. Hjemmesiden
Rune Schmidt har sommeren igennem opdaterede hjemmesiden med de igangværende
arbejdsprojektet. Rune Schmidt og Henning Guddal står fremover for arbejdet omkring at
holde siden levende. Følgende tiltag blev beslutte i den forbindelse
a) Alle opfordres til at maile gode billeder af Søby og omegn til Rune så de kan lægges
op på hjemmesiden.
b) En kalender oprettes på hjemmesiden, så kommende arrangementer i Søby kan ses.
c) Der vil blive arbejdet på, at oprette links til og fra relevante hjemmeside.
d)

Der oprettes en AdWords-konto på Google så man lettere kan finde vores hjemmeside.

5. Nye projekter
a) Informationsbænke / Henning orienterede
Kunsthøjskolen på Ærø har doneret 3 af bænkene fra sommerens udstilling til Søby
erhvervsforening og Søby Lokalråd. En af disse bænke tænkes opsat på
parkeringspladsen lige uden for byen. En anden skal opsættes på havnen til højre for
indgang til Fåborg-færgen. Ombygning af bænkenes billedfelt forsøges lagt i
hænderne på en af byens ældre håndværkere. Ulrich tager kontakt.

b) Oprettelse af en mandegruppe for ældre i Søby / Lillian orienterede
Der bor en del ældre mennesker i Søby. De fleste har et fint netværk, men en gruppe
ældre mænd er dårligere stillet, hvorfor en mandegruppe med mødested på
Havnepaletten søges oprettet. Lillian tager kontakt til Marstal, hvor et lignende
projekt er søsat.
c) Havnepaletten – hvad kan den bruges til?/ Susan orienterede
Opfordring fra Jette og Susanne til at bruge Havnepaletten i højere grad. I disse dage
uddeles en folder til alle i Søby om igangværende projekter med base på
Havnepaletten. Pjecen opfordre til nye projekter.
Toveholdere: Lillian og Susan der forsøger at ideudvikle.
Søby Værft ejer bygningen og støtter økonomisk havnepaletten. Leje af lokalerne er
derfor meget billigt. Brug dem!
d) NYT punkt Markedsdage i Søby i sommeren 2012
Søby Lokalråd har modtaget en mail fra Havnepaletten om etablering af
markedsdage i sommerferieperioden 2012. En idé der er stor tilslutning til.
Tovholdere: Abelone, Marna og Lillian har dannet en gruppe der skal idéudvikle på
dette projekt frem til næste bestyrelsesmøde.
6. Opfølgning på igangværende projekter
a. Indsamlingen ved Søby Havnefest i juli. / Ulrich AFSLUTTET PUNKT
Børn fra Havnepaletten havde fremstillet en ”sangskjuler”. Der blev indsamlet
kr. 122,- (!)
b. Informationsmateriale samt indmeldelsesfolder produceres til opsætning i
Brugsen /Henning
Informationsmateriale er tilgængeligt i brugsen. ÅBENT PUNKT
c. En postkasse til Søby Lokalråd skal opsættes centralt i Søby / Henning
ÅBENT PUNKT
d. Henning har kontaktet Lone Engdam, der p.t. undersøger muligheden for at
opsætte en ”Lokalråd”-postkasse på Brugsens gavl. ÅBENT PUNKT
e. Indsamling af medlemmernes mailadr. / Trine.
De sidste mailadr. er indsamlet og foreningens medlemmer kan derfor
fremover orienteres via mailen – blandt andet når referat lægges op på siden.
Kun 13 medlemmer er ikke brugere af nettet. De vil modtage information via
Post DK. ÅBENT PUNKT
f. Bænke omkring Vitsø / Jan Ole og Ulrich
Jan Ole og Ulrich har både været i forbindelse med kommunen og Å. V.
Jensen Fonden der ejer Vitsø Nord. Begge instanser ser velvilligt på en
opsætning af bænke på udvalgte steder omkring søen. Jan Ole og Ulrich er
fortsat på sagen – blandt andet skal Kommunen give tilsagn om opsætning
og pasning af bænkene.
Kommunen skal i sammen omgang opfordres til en bedre pasning af
sydsiden af Vitsø Nord. ÅBENT PUNKT
g. En bogbusordning til Søby /Lillian
Lillian har forsøgt at undersøge sagen, men ikke fundet velvilje for projektet. I
stedet blev det besluttet at arbejde på, at få biblioteket tilbage til Søby. Roar
er tovholder på projektet. ÅBENT PUNKT
h. Situationen omkring Søby Camping / Henning og Roar
Henning omdelte en skrivelse vedrørende sagen som Søby Erhvervsforening
vil sende til Kommunen. Roar og Henning vil forfatte et lignende brev med
Lokalrådet som afsender. Roar snakkede i den forbindelse om muligheden af
at oprette en fond (med kommunen som sponsor) der fremover skulle eje
campingpladsen. ÅBENT PUNKT

h. Turistinformationen på Søby Havn / Susan
Caroline har passet informationskontoret sommeren igennem – fra uge 26 og
frem til og med uge 32. Det har hun gjort rigtig godt. Desværre har Ærø Turist
og Erhvervskontor ikke kunne stille en computer til hendes rådighed. Hun har
derfor brugt sin egen – hvilket er uholdbart. Derudover har hun kun haft en
mobil med taletidskort. Også uholdbart. En evaluering samt en fremadrettet
plan forfattes af Susan og Henning. Denne sendes til både kommune og Ærø
Turist og Erhvervskontor. ÅBENT PUNKT
7. Eventuelt
a. Abelone rejste spørgsmålet om oprydning af tang på Søby Strand, samt
græsslåning af græsareal samme sted. Punkt på næste møde
b. Plakatsøjle på Søby Havn. Jan Ole undersøger mulighederne. Punkt på
næste møde
c. Søbys Image. Hvordan ser vi på os selv – og hvordan vil vi ses? Roar
åbnede for en diskussion – punktet fortsættes på næste møde.
Næste møde afholdes
onsdag d. 16. November 2011 kl. 19.00 på Værftet/ Roars kontor.

Mail adr. Søby Lokalråd er kontakt@søbylokalråd.dk eller kontakt@soebylokalraad.dk

v/. Susan Hinnum 26. August 2011

